
িব ৎ লাইন কাটার পরই াম াট ছােড়ন ম ীরা

িব ৎ লাইন কাটার পরই াম াট ছােড়ন ম ীরা

জন ম ী, পাচঁজন িতম ী ও একজন উপম ীর বাসার িব ৎ লাইন কাটার পরই তারা শষ পয  খািল
কের িদেয়েছন াম ভবেনর সংি  াট েলা। এর আেগ লাল িচিঠ ই সহ বারবার তাগাদা দওয়ার পরও

াম ভবেনর াট েলা খািল কের িদি েলন না তারা। এ িবষেয় ধানম ী শখ হািসনাও অসে াষ কাশ
কেরিছেলন। তারপরই সসব ােটর িব ৎ সংেযাগ িবি  কের দয় সংসদ কিমিট। ফেল অেনকটা বাধ
হেয়ই তারা বাসা ছেড়েছন। এ িনেয় বাংলােদশ িতিদনসহ িবিভ  গণমাধ েম স িত িতেবদন কািশত
হেয়েছ।

গতকাল সংসদ সিচবালেয়র গণপূত সূে  এসব তথ  জানা যায়। সূ মেত ‘সংসদ কিমিট’র িস া  অ যায়ী
মািনক িময়া এিভিনউর ৪ ন র ভবেনর ৪০১, ২ ন র ভবেনর ৯০৩, ৬ ন র ভবেনর ৯০২ ন রসহ াম
ভবেনর কেয়কিট ােটর িব ৎ সংেযাগ িবি  কের দওয়া হয়। এরপর ম ী ও িতম ীরা তােদর দখেল
থাকা  ওই সব ােটর চািব সংসদ সিচবালেয়র হাে ল শাখােক বুিঝেয় দয়। তেব এখেনা  একজেনর

ােটর চািব পাওয়া যায়িন বেল জানা গেছ।

কিমিট সূে  জানা যায়, গত িডেস র িনবাচেনর মাধ েম গিঠত সরকােরর নতনু মি পিরষেদ অ ভু  হওয়ার
পর অেনেক ম ী পাড়ায় বাসা িনেলও এমিপ হাে েলর বাসা দখেল রােখন। িক  বারবার তাগাদা দওয়া
সে ও নতনু বাসা পাওয়া যাে  না অজহুােত তারা াট েলা খািল কের িদি েলন না। এ িবষেয় গত ১১
জুলাই সংসদ অিধেবশন শেষ জাতীয় সংসদ ভবেন অ ি ত আওয়ামী লীেগর সংসদীয় দেলর সভায় িনয়ম
বিহভূতভােব বাসা দখেল রাখায় াভ কাশ কেরন সংসদ নতা ও ধানম ী শখ হািসনা। এরপর তােদর
চূড়া  নািটসও দওয়া হয়। সবেশষ াট েলার িব ৎ সংেযাগ িবি  করা হয়।

আইন েণতােদর আবাস ল িহেসেব মািনক িময়া এিভিনউর াম ৬িট ভবেন ২১৬িট াট ও নাখাল পাড়ার
পুরেনা  এমিপ হাে েলর   ৪িট ভবন ৯১িট াট রেয়েছ। সখােন ছাট-বড় ই ধরেনর ােটর মেধ

থমবার  িনবািচতেদর  জ  বরা  দওয়া  হয়  এক  হাজার  ২৫০  বগফুেটর  াট  ও  একািধকবার
িনবািচতেদর  দওয়া হয়, এক হাজার ৮০০ বগফুেটর াট। এ ছাড়া রাজধানীর ম ী পাড়ায় ম ী, িতম ী
ও উপম ীেদর জ  পৃথক আবাসন ব ব া রেয়েছ।
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